
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
08. februar 2018 kl. 17.00 – 20.00  

 
Mødeleder: Henrik  Referent: Pia 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden og referat 
 

 
Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

 
Afbud fra Elevrådet 

3. Nyt fra skoleledelsen 
 

 
Der bliver klassesammenlægninger på kommende 8. og 9. årgang. 
Forældrene er indkaldt til to orienterende møder i uge 8. Her vil Lars, 
Pia og medarbejderne på de to årgange være tilstede. 
 
Pr. 1. august 18 er SFO ude af lokalerne på Fuldenvej. Ledelsen er i 
dialog med medarbejderne om processen herfor. Der arbejdes på en 
plan for at flytte eleverne i de godkendte fælleslokalerne i Vest, samt 
faciliteter i forbindelse hermed. Der arbejdes også med planer om 
opgradering af udefaciliteter så så mange aktiviteter som muligt kan 
følge med fra Fuldenvej. 
 
Digi Kids, er et nyt tiltag om at uddanne elever der kan deltage i en 
slags peer euducation i IT af andre elever. Skolebestyrelsen drøfter det 
på et senere møde. 
 
Hvordan kan Beder Skole være synlig på Face Book. Lars Lykkegaard 
har undersøgt hvad vores nabo skoler har gjort. På Solbjerg Skole har 
man rigtig gode erfaringer med det. Ledelsen arbejder videre med 
ideen, med henblik på senere drøftelser i bestyrelsen. 
 
Beder Skole arbejder lige nu med hvordan vi registrerer eleverne 
fravær. Dette er i forbindelse med tidlig indsats i forhold til eventuel 
skolevægring og andet bekymrende fravær. Retningslinjerne bliver 
sendt ud til alle forældre til orientering. 
 
Forældre skal fremover bruge deres Uni log in for at bruge INTRA.  
 
D. 16. april starter Beder Skoles nye Gå Bus initiativ. 



 
 
Lars har været i dialog med Musikskolen, idet der bliver mere pres på 
vores musiklokale når Fuldenvejs musikaktiviteter flytter ind på skolen. 
Dette er naturligvis ærgerligt for Musikskole, der stadig vil kunne bruge 
lokalet, blot senere på dagen. 
 
Skolebestyrelsen beslutter at mødes med Rådmanden for at drøfte 
tildelingsmodellen, som bestyrelsen ikke synes er god nok (Richard, 
Henrik og Dan). Rådmanden har opfordret alle skolebestyrelser i 
Aarhus til at drøfte politik for elevers rygning. Punktet tages op igen 
senere. 
 
Marie har været til et trivsels møde hvor hun lovede at bringe videre. 
Ros over mobilpolitik i udskolingen. Bekymring over lærerfravær, og 
irritation over at der kommer pop up meddelelser om fravær, også når 
der er faste løsninger med kendte voksne ved f.eks. længere varende 
fravær, eller ved planlagt fravær som alle kender til i forvejen. 
Marie kunne også overbringe en forældrebekymring om en elevgruppe 
hvor der kan være trivsels udfordringer. 
 
En forælder har spurgt til om Beder Skole fast skulle bruge tilbud fra 
sex og samfund i uge 6. Beder Skole har undervisning i seksual 
undervisning og har et bredt perspektiv på alle årgange og ikke kun i 
uge 6. Skal vi have en nedskrevet kanon på området ? 
 
Fremover skal ”ordet frit” have sit eget punkt. 
 

4. Budget 2018 
 

 
Dorthe Reinholdt har fremlagt budgettet.  
Regnskabet bliver først godkendt i midten af februar. Vi kommer ud 
med et lille overskud. 
De foreløbige, midlertidige, udgifter i forbindelse med flytning fra 
Fuldenvej er der taget højde for. Når tiden er inde til vi kan foretage 
varende løsninger, vil dette blive finansieret af RULL midler. 
 
Ros til Dorthe for et flot arbejde med Skolens Budget, der hermed er 
godkendt. 
 

5. Skolebestyrelsesvalg  
Der er valg til skolebestyrelsen her i foråret med tiltrædelse i august. 
Ved dette valg bliver nogle valgt for 4 år, andre for 2 år. 
Forslag om man ved opstilling kan angive om man ønsker at stille op 
for 2 eller 4 år. 6 af skolebestyrelsens nuværende medlemmer ønsker 
at genopstille ved valget. 



 
Drøftelse om hvordan bestyrelsen rekrutterer, og kommer bredt ud. 
Kan vi bruge et kommende dialogmøde i forbindelse med 
skolebestyrelsesvalget? Lars laver en Doodle med dato for dialogmøde 
uge 16. Lene er facilitator på selve dialogmødet. 
Et udvalg arbejder videre sammen med Lars om agenda til mødet. 
(Anne er foreslået, Marie og Richard) 

6. Trafik  
Der er kommet en tilbagemelding fra Teknik og Miljø på baggrund af 
bestyrelsens henvendelse, dette skal bestyrelsen tage stilling til. 
 
Observationer fra kampagnen i uge 4:  
 
Allerede fra dag 2 var der forbedringer ide forældre var meget lydhøre 
overfor budskabet. Nogle tager brandvejen. Nogle efterlyste skiltning 
om at der er parkering forbud i græsrabatterne. Ide om at lave et 
frivilligt forældrekorps, i de mørke måneder? Buschaufføren holder 
længe på Kiss and Drive, det er fordi den venter på børnene der skal 
have idræt i Egelund. Der er ikke lys ved Kiss and Drive. Eleverne cykler 
meget hurtigt på fortovet ved parkeringspladsen, kunne man lave en 
cykelsti? Kunne man tegne Kiss and Drive mere op? 
 
Skolebestyrelsen ønsker bedre gå- og cykelruter, og vil gerne beders 
børn blev selvtransporterende til skole. 
Kunne man få pensionister til at så vagt om morgenen? 
 
Nicolaj og Dan melder tilbage til Teknik og Miljø 
 

7. Kvalitetssamtalen  
Det var en god samtale, åben dialog. Godt at have elevrådsformanden 
med. Det går godt på Beder Skole, så det var en god debat der pegede 
fremad. 
 
Var formålet for mødet rammesat nok fra Børn og Unges side?  Det er 
et tilsynsmøde, var processen skarp nok? Der sidder mange mennesker 
omkring bordet, de skal ikke føle de spilder deres tid, dagsordenen skal 
være kendt. 
 
Der er i Børn og Unge en fast skabelon for dagsorden som benyttes af 
alle områdechefer. 
 
Indsatsområderne bliver debatteret i skolebestyrelsen på et senere 
møde. 
  



 
8. Kvalitetsrapport og 

bevægelse 
 
Punktet udsættes, på grund af tidsmangel, til næste møde. 

9. Værdier og proces  
Der har været afholdt en pædagogisk lørdag for lærere, pædagoger, 
hvor der blev arbejdet med skolens værdier (Forpligtende Fællesskab, 
Livsduelighed, Udsyn). Skolebestyrelsen deltog i en del af mødet. 
Det var en meget vellykket dag, og medarbejderne var meget glade for 
at skolebestyrelsen deltog. 
Medarbejderne var meget glade for Lenes ledelse af mødet. 
Bestyrelsesmedlemmerne havde en god oplevelse af lørdagen, og kom 
i dialog med medarbejderne. 
Det var tydeligt at værdier kan føre spændende ligeværdige dialoger 
med sig, om hvordan værdierne skal implementeres i alt hvad vi gør på 
Beder Skole. 
Skolebestyrelsen skal tage stilling til et videre arbejde med eventuel 
Vision, Mission og punchline. 
Lars og Henrik formulerer et brev i uge 8 til forældrene om vores 
værdier og vores værdiproces. 
 

10. Punkter til kommende 
møde 
 

 
Nyt møde: 12.03.18 (og til senere møder) 
 

• Status på principarbejdet 

• Godkendelse af ny lektionsfordelingsplan  

• Forventningsfolderen 

• Trivsel/mobning 

• Nyt princip for ny klassedannelse til 7. skoleår? 

• Elevers Rygning 

• Kanon om seksualundervisning og andre tilbud vi allerede 
benytter (digital opdragelse, social pejling, Samtale mellem 
generationer, Radikalisering online…)? 

• Dialogmødet og bestyrelsesvalg. 

• Oplæg fra Susanne om bevægelse (Udsat fra dette møde) 

• Indsatsområderne til LUP 

• Værdier fortsat 
 

 

11. Eventuelt 
 

Ros fra et bestyrelsesmedlem til Rådmanden for at udfordre brugen af 
læringsplatformen lærer skal arbejde i. 

 
 
 
 



 
 
 


